MEXICANSK Orange Blomst, Choisya ´Aztec Pearl´ Mexican Orange Blossom.
Af udseende minder denne dejlige stedsegrønne busk en del om bambus; men den bliver knap så høj –
op til ca. 2 meter efter 10-20 år. Men af udseende adskiller den sig fra bambus ved, at den hvert forår i
maj dækkes fuldstændig af små hvide orangelignende blomster, heraf navnet ”Orange Blossom” som
spreder en vidunderlig duft, som kan mærkes flere meter fra busken. Og er man heldig, blomster busken også om efteråret – dog ikke så ekstremt. Navnet antyder ligeledes, at den er hjemmehørende i
Mexico; men den kan sagtes gro i Danmark på øerne og i kystområderne, idet den klarer sig fint i en
USDA hårdførhedszone 8, når blot den om vinteren beskyttes mod en for kraftig blæst.

Meget smuk og dufter vidunderligt.
De smalle mørkegrønne blade er blanke, og de dufter bittersødt, hvis de knuses. Blomsterne sidder i
klynger og har en behagelig duft, som minder om mandler. De indeholder rigelige mængder af nektar
og er derfor meget værdsat af bierne.
Men selv uden blomster er busken et smukt syn såvel om sommeren som om vinteren. Dens eksotiske
udseende fremhæves, hvis den sættes sammen med planter med store blade.
Da buskens rodsystem ligger i jordoverfladen, skal man være forsigtig ved udplantningen, idet man
bør løsne rødderne fra pottejorden og sørge for, at rødderne ikke kommer til at ligge for dybt i plante-

hullet. Derfor bør man også vande det første årstid eller to, indtil plantens har etableret et effektivt rodsystem. Først når planten har etableret sit rodsystem, vil den almindelige sommerregn normalt være
tilstrækkelig. Men selv om planten er tolerant over for tørke, foretrækker den en fugtig, veldrænet, næringsrig og let sandet muldjord. Især om vinteren er det vigtigt at forhindre den i at stå i en vandlidende
jord, hvor den i givet fald vil dø. Busken stiller ikke store krav til jordens pH, idet den klarer sig godt i
både, sur, neutral og basisk jord.
Busken bør placeres i fuld sol eller let skygge; men et sted, hvor der er læ for vinterens storme. Og her
vil den normalt være stort set vedligeholdelsesfri, idet den er meget resistent mod sygdomme: Men er
den mindre pæn efter en hård vinter, eller er den blevet for stor, tåler den nemt, at man klippe i den, så
den kan få den ønskede højde/form. Selv om man får klippet for meget af, vil busken hurtigt komme sig
igen. Kipningen bør foregå umiddelbart efter forårets blomstring. Ved samme lejlighed kan man evt. afklippe ca. 15 cm af stænglerne, idet busken herved kvitterer med en blomstring om efteråret

De større buske egner sig bedst som baggrundsplanter f.eks. op ad en mur. Men er man indstillet
på klippe i planten og holde den nede, kan den sagtens plantes, hvor man tydeligt både kan se og
dufte den.
Sorter
isya ´Aztec Pearl´ er kun en blandt flere varianter. Blandt de øvrige kan nævnes:
Choisya ternata, som kun bliver op til 1½ meter høj og har større blade.
http://www.youtube.com/watch?v=1laJISNMRwY
Choisya ternata ”Sundance”, har samme udseende som ternaten - blot med gule blade
http://www.youtube.com/watch?v=4m-9uxnlfXw
Choisya dumosa var. Arizonica stammer fra semi-ørkenområdet, hvor den vokser sammen med kaktus
og tilsvarende, og er derfor den mest tørketolerante af dem alle. Til gengæld dør den ved temperaturer
under -5oC. Den gror bedst i en tung jord, og højden er 2 meter.
http://www.rogerstreesandshrubs.com/gallery/DisplayBlock~bid~11258~gid~~source~gallerydefault.asp

Choisya x dewitteana White Dazzler har stort set samme udseende som Aztec Pearl, men den bliver
kun 1½ meter høj. http://www.newplantsandflowers.com/peter-moores-choisya-can-use-a-little-support/
Alle Choisyaer, uafhængig af varianten, benævnes Mexicansk orange blomst og på engelsk Mexican
Orange Blossom.

Formering
1. Når blomstringen er overstået, og de nye
grene er omkring 10 – 15 cm lange, er det
tid til starte stiklingeformeringen ved først at
afklippe den mængde nye skud, som du vil
lave ny planter af.
2. Fyld så og priklejord i et antal mælkekartoner.
3. Dyp den nederste ende i rodhormon, så det
kommer til at dække ca. 2 cm.
4. Lav et hul med en diameter på 1½ cm i
jorden og stik stiklingen ned i huller, uden at
hormonet gnides af.
5. Tryk jorden let sammen omkring stiklingen.
6. Vand jorden så den bliver fugtig – ikke våd.
7. Anbring mælkekartonen i en plastkasse med
låg og lad den stå med låg i skyggen i 4 – 6
18 nye stiklinger står klar til at blive nye planter.
uger.
8. Vand med jævne mellemrum, så jorden ikke
tørrer ud. I slutningen af perioden, hvor det forventes, at der er rødder, stilles de kortvarigt i solen.
Denne periode forøges, som planterne gror.
9. Når planterne har lavet små skud på 1 – 2 cm er det til at flytte dem over i større potter. Som skiftes, efterhånden som planterne bliver større.
10. Første vinter må man påregne at opbevare planterne i et drivhus. Herefter er de klar til udplantning.

